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BAB III 

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR ATAS KERUSAKAN 

KENDARAAN AKIBAT PERBUATAN PIHAK KETIGA 

 

A. Hubungan Hukum konsumen Dan Pengelola Parkir Sebagai Penyedia Jasa 

Atas Kerusakan Kendaraan 

 Area peparkiran dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan. Kebutuhan 

yang selalu diperlukan oleh sebuah kendaraan sebagai tempat untuk 

pemberhentian baik dalam jangka waktu yang singkat maupun lama. Di sisi lain 

definisi dari area peparkiran adalah suatu lokasi tertentu yang terdiri dari beberapa 

tempat parkir yang letaknya diatur oleh pemerintah daerah baik yang terletak di 

tepi jalan maupun di luar ruang milik jalan seperti gedung, plataran, bangunan 

umum, dll.100  

           Pemerintah Kota Magelang menyediakan kurang lebih 167 titik area 

peparkiran yang salah satunya adalah area peparkiran di daerah Pecinan. Pecinan 

merupakan kawasan perbelanjaan dan juga sebagai salah satu destinasi yang 

selalu dikunjungi oleh masyarakat lokal Magelang maupun luar Magelang untuk 

mencari kebutuhan baik baju, kuliner, kebutuhan rumah tangga, serta kebutuhan 

alat-alat bangunan. Kawasan tersebut dapat dikatakan terlengkap untuk di wilayah 

Kota Magelang. Dengan demikian, masalah kemacetan adalah masalah yang tidak 

dapat terhindarkan di area tersebut.  

                                                           
100Benita Safitri, “Pengelolaan Parkir On the street Oleh Unit pengelola Peparkiran DKI 

Jakarta”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  Indonesia, 2012.  



 
 

78 
 

 

         Selain disebabkan banyaknya pengunjung tersebut faktor lain yang 

menyebabkan kemacetan adalah posisi Pecinan yang terletak di pusat kota dan 

hanya berjarak kurang lebih 50 meter dari Alun-Alun Kota Magelang, salah satu 

destinasi yang cukup ramai dan sering dikunjungi masayarakat lokal Magelang 

maupun luar Magelang untuk sekedar berkumpul dan menikmati salah satu sudut 

keindahan Kota Magelang. 

           Kawasan Pecinan memiliki lahan parkir kurang lebih 2 kilometer yang 

terletak di bahu atau ruang milik jalan dengan menggunakan jenis parkir sorong 

45 derajat baik untuk kendaraan roda dua maupun empat. Oleh karena itu, dengan 

jenis parkir yang digunakan dan tingkat kemacetan yang tinggi maka sering 

menimbulkan beberapa masalah khususnya bagi pengguna jasa parkir. 

Permasalahan utama yang terjadi yaitu kerusakan kendaraan, hilangnya barang 

bawaan, serta juga terjadi kasus kehilangan kendaraan. Selain itu adanya 

perlakuan petugas parkir yang tidak semena-mena kepada konsumen seperti 

memarkirkan kendaraan roda dua melewati area parkir khusus roda empat, 

memperlakukan kendaraan secara kasar serta memakirkan kendaraan yang 

letaknya berhimpitan antara satu kendaraan dengan lainya yang tidak jarang 

menyebabkan berbagai kerusakan bagi kendaraan. Namun setelah diperingatkan 

petugas parkir dengan ringan berdalih “dari pada tidak memiliki akses parkir”.101 

Permasalahan lain timbul ketika konsumen ingin mengadukan dan 

meminta pertanggung jawaban kepada petugas parkir, yang mana konsumen 

kesulitan ketika meminta pertanggungjawaban karena tidak ada kejelasan 

                                                           
101 Wawancara Virgiawan, selaku Konsumen Pengguna Jasa Parkir Pecinan Kota 

Magelang, Pada tanggal 18 Mei 2019. 
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hubungan hukum diantara kedua belah pihak. Hubungan hukum menurut Soeroso 

adalah hubungan antara dua atau lebih subjek huukm yang mana hak dan 

kewajiban antara satu pihak dengan pihak lain saling berhadapan.102 Mengenai 

hubungan hukum Logemann berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum 

terdapat pihak yang berwenang/meminta prestasi yang disebut dengan prestatie 

subject dan pihak yang wajib melakukan prestsi atau yang disebut dengan plicht 

subject103. 

Budiono, selaku Kasi Parkir Dinas Perhubungan Kota Magelang 

mengatakan bahwa mekanisme penyelenggaraan peparkiran di Kawasan 

Perbelanjaan merupakan bentuk kerja sama Pemerintah Daerah Kota Magelang 

dengan pihak swasta yaitu Paguyuban PAPRAS dimana Paguyuban PAPRAS 

sebagai mitra dari Pemerintah Kota Magelang untuk mengelola sejumlah 

peparkiran di kawasan ruang milik jalan. Dalam kegiatan usahanya Paguyuban 

PAPRAS memiliki sejumlah petugas parkir yang tersebar dibeberapa titik 

peparkiran ruang milik jalan. Keterlibatan petugas parkir tentu setelah timbul 

kesepakatan bersama antara pengelola dan petugas parkir untuk melakukan 

kegiatan usaha, dengan adanya kesepakatan tersebut timbul Perjanjian Kerja 

Bersama (selanjutnya disebut dengan PKB) yang berisi ketentuan-ketentuan 

selama petugas parkir menjalankan kegiatan usahanya.104  

Berdasarkan pernyataan Yulias Agus Sutomo, selaku petugas parkir di 

kawasan Pecinan Kota Magelang mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam 

                                                           
102 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 35. 
103Ibid, hlm. 269.  
104Wawancara dengan Budiono, Kepala Seksi Parkir DISHUB Kota Magelang, Pada 

tanggal 17 Mei 2019.   
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PKB tersebut berisi, setiap petugas parkir harus menjalankan pekerjaan dengan 

iktikad baik, menjaga keamanan kendaraan dan menunjang ketertiban lalu 

lintas.105 Adanya ketentuan tersebut maka petugas parkir memiliki kewajiban dan 

tuntutan secara pribadi untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin 

sebagai pemberi dan/atau penyedia jasa. 

  Dalam mekanisme peparkiran terdapat hubungan hukum yang timbul 

antara kedua belah pihak yaitu orang yang menitipkan barang dengan orang yang 

dititipi barang dalam hal ini adalah konsumen dengan petugas parkir. Hubungan 

hukum yang timbul yaitu berupa perjanjian. Seperti yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa 

sesuatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang atau lebih. Adanya perjanjian maka akan menimbulkan 

perikatan, yang mana maksud dari perikatan adalah hubungan hukum yang 

terletak dalam lapangan harta kekayaan antara satu orang dengan orang lain 

dimana kedua belah pihak saling menjanjikan suatu prestasi. 106  Secara umum 

terdapat dua perjanjian yang dipakai dalam mekanisme peparkiran, yaitu 

perjanjian penitipan barang dan perjanjian sewa menyewa, berhubungan 

peparkiran di wilayah Pecinan Kota Magelang baik pemerintah daerah, pengelola 

ataupun petugas parkir tidak menyatakan secara tegas tentang perjanjian yang 

dipakai. Oleh karena itu, untuk mengetahui jenis perjanjian yang digunakan maka 

                                                           
105 Wawancara dengan Yulias Agus Sutomo, Juru Parkir di kawasan pecinan Kota 

Magelang, Pada tanggal 17 Mei 2019. 
106Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 6.  
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dilakukan wawancara dengan beberapa konsumen dalam bentuk kuisioner yang 

berisi beberapa pertanyaan untuk menghimpun informasi. 

Berdasarkan Informasi yang telah di dapatkan dari beberapa konsumen 

tersebut sebagian besar menyatakan bahwa perjanjian yang digunakan adalah 

penitipan barang karena mereka beranggapan bahwa mereka menitipkan 

kendaraan kepada petugas parkir untuk sementara waktu dan dengan harapan 

untuk menjaga kendaraanya selama ditinggalkan. 7 dari 50 orang menyatakan 

bahwa perjanjian yang digunakan adalah sewa menyewa karena mereka 

beranggapan bahwa mereka menyewa lahan untuk memarkirkan kendaraannya, 

serta 12 dari 50 orang konsumen masih belum mengetahui perjanjian yang 

dipakai.  

Maka dengan demikian, dari sebagian besar anggapan konsumen akan 

perjanjian yang berlaku dalam peparkiran adalah perjanjian penitipan barang. Hal 

tersebut selaras dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3416/Pdt/1985 yang 

menyatakan bahwa perjanjian yang dipakai dalam peparkiran adalah perjanjian 

penitipan barang. Pasal 1694 KUHPerdata menyatakan bahwa penitipan terjadi 

apabila seseorang menerima barang milik orang lain dengan syarat bahwa ia akan 

menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.  

Hal tersebut juga sesuai dengan karakteristik yang membedakan antara 

perjanjian penitipan barang dengan sewa menyewa ketika digunakan dalam 

mekanisme peparkiran, yaitu perjanjian penitipan barang tidak memiliki waktu 

tertentu sedangkan dalam sewa menyewa harus didasarkan pada waktu tertentu. 

Lebih khusus Pasal 1548 KUHPerdata memuat definisi mengenai perjanjian sewa 
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menyewa, yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya kepada pihak yang lain atas kenikmatan suatu barang, selama waktu 

tertentu dengan pembayaran suatu, yang oleh pihak yang menyewa disanggupi 

pembayarannya. Kata “waktu tertentu” menimbulkan pertanyaan apakah yang 

dimaksud waktu tersebut, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Pasal 1579 

menyatakan bahwa terdapat petunjuk yang berbunyi: pihak yang menawarkan 

tidak dapat menghentikan sewa secara sepihak dengan menyatakan hendak 

memakai sendiri barang yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan 

sebelumnya, dengan adanya pernyataan tersebut maka jelas bahwa setiap 

perjanjian sewa menyewa harus didasarkan pada waktu tertentu. Dalam perjanjian 

sewa menyewa kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk 

dinikmati orang lain, sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga 

sewaaan. Penyerahan tersebut artinya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas 

barang yang disewa itu dengan kewajiban membayar sewa.107 

Artinya jika dikaitkan dengan konsep parkir apabila lahan parkir tidak ada 

yang menempati maka siapa saja dapat menempati karena perjanjian parkir tidak 

mensyaratkan waktu tertentu. Berbeda dengan konsep perjanjian sewa-menyewa 

yang sudah diatur berapa lama dimulai dan berakhir, yang mana apabila pemilik 

kendaraan meninggalkan lahan parkir sebelum waktu yang diperjanjikan tersebut 

berakhir meskipun kosong tetap tidak boleh di tempati oleh konsumen lain hingga 

berakhirnya masa sewa-menyewa. 

                                                           
107R.M Suryodiningrat, Op., Cit, hlm. 65.   
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Dengan demikian, hubungan hukum yang terjadi antara petugas parkir 

sebagai penyedia jasa dengan konsumen pengguna jasa parkir adalah perjanjian 

penitipan barang. Hal tersebut didasari berdasarkan argumen dan pandangan 

sebagian masyarakat mengenai perjanjian yang diberlakukan, karena baik 

pemerintah, pengelola, maupun petugas parkir tidak menyatakan secara tegas 

perjanjian yang berlaku. Anggapan sebagian besar masyarakat tersebut selaras 

dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3416/Pdt/1985 dan karakteristik yang 

mendasarinya. Oleh karena itu petugas dan/atau pengelola parkir sebagai 

penerima titipan wajib menjaga kendaraan dan mengembalikannya seperti 

keadaan semula. 

B. Analisis Tanggung Jawab Pengelola Parkir Sebagai penyedia Jasa Atas 

Kerusakan Kendaraan Pada Saat Di Parkir Sebagai Akibat Perbuatan Pihak 

Ketiga 

        Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peningkatan jumlah 

kendaraan dari tahun ke tahun mempengaruhi timbulnya permasalahan dalam 

peparkiran khususnya yang terletak di bahu atau tepi jalan (on the street parking). 

Peningkatan jumlah kendaraan membuat arus lalu lintas semakin padat. Arus lalu 

lintas yang padat tentu membuat jalanan semakin sesak yang pada akhirnya 

memicu kerusakan kendaraan yang di parkir di tepi jalan tersebut. Selain itu 

kerusakan kendaraan juga dipengaruhi oleh jenis parkir yang digunakan.  

        Terdapat (3) tiga jenis utama parkir yaitu parkir parallel, parkir tegak lurus 

dan parkir serong. Parkir Parallel adalah cara parkir kendaraan di pinggir jalan 

berbentuk sejajar yang umumnya diterapkan di pusat kota ataupun kawasan 
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permukiman yang tidak memiliki garasi. Parkir Tegak Lurus merupakan posisi 

parkir kendaraan dengan sudut sembilan puluh derajat yang mana antara satu 

kendaraan dengan yang lainnya berdampingan, biasanya jenis parkir ini 

diterapkan dalam lokasi maupun gedung-gedung perparkiran yang terdapat pusat 

perbelanjaan seperti mall, dll. Parkir Serong adalah parkir kendaraan yang 

membentuk sudut 45 derajat di tepi jalan yang dimaksudkan untuk 

mengoptimalkan luasan parkir sehingga mendapatkan ruang atau lahan parkir 

yang lebih banyak dalam satu area. Hal tersebut tentu sangat menguntungkan bagi 

petugas atau pengelola parkir namun cukup menimbulkan risiko bagi konsumen 

pengguna jasa parkir. Salah satu risiko yang dapat terjadi adalah terjadinya 

gesekan antara kendaraan yang diparkir dengan kendaraan lain yang melewati 

kawasan peparkiran tersebut.108 

       Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dinas Perhubungan Kota 

Magelang, dari kurang lebih 167 titik peparkiran di Kota Magelang kawasan 

peparkiran di Pecinan Kota Magelang merupakan salah satu titik yang rawan 

terjadi permasalahan mengingat kawasan tersebut adalah kawasan perbelanjaan 

yang selalu ramai dikunjungi oleh pengunjung. Hal lain yang menyebabkan yaitu 

jenis parkir yang digunakan adalah jenis parkir serong.  

        Di samping itu keluhan yang disampaikan oleh konsumen pengguna jasa 

parkir ialah petugas parkir yang tidak menjalankan kewajibannya. Aturan 

mengenai kewajiban petugas parkir diatur PERDA Kota Magelang tentang 

                                                           
108Benita Safitri, Op., Cit, hlm. 76.  
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Penyelenggaraan Parkir Pasal 10 ayat (4) yang menyatakan bahwa Petugas Parkir 

wajib: 

1. Menggunakan seragam identitas Petugas Parkir. 

2. Memberikan tanda bukti parkir (karcis). 

3. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam menunjang kelancaran lalu lintas.  

4. Memastikan kendaraan yang masuk dan keluar area parkir dengan selamat. 

        Penjabaran mengenai definisi menjaga ketertiban dan keamanan dalam 

menunjang kelancaran lalu lintas sebagaimana tercantum pada huruf c dalam 

pasal tersebut adalah selain menjaga keamanan lalu lintas, juga menjaga 

keamanan kendaraan dari berbagai perbuatan-perbuatan yang membahayakan 

kendaraan yang diparkir selama ditinggalkan oleh pengemudinya.109 Oleh karena 

itu dengan adanya aturan tersebut petugas wajib tidak hanya menjaga ketertiban, 

menggunakan rompi dan memberikan karcis namun juga menjaga keamanan 

kenadaraan yang di parkir. Meskipun demikian, dalam peraturan tersebut tidak 

secara tegas mengatur mengenai sanksi yang berlaku bagi petugas parkir yang 

tidak menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen dan PKB dijadikan sebagai peraturan terkait untuk menjadi acuan 

dalam menentukan sanksi bagi petugas parkir. 

Beradasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh informasi dari 

beberapa konsumen yang mengatakan bahwa peraturan yang mengatur mengenai 

kewajiban petugas parkir tersebut tidak sepenuhnya dijalankan oleh petugas 

parkir, utamanya pada huruf c yang mengatur terkait menjaga ketertiban dan 

                                                           
        109Wawancara dengan Budiono, Kepala Seksi Parkir DISHUB Kota Magelang, Pada tanggal 

17 Mei 2019.  



 
 

86 
 

 

keamanan dalam menunjang kelancaran lalu lintas. 110  Adanya berbagai 

permasalahan yang timbul akibat tindakan petugas parkir membuat pengelola 

parkir tidak seolah-oleh bersikap “tutup mata” dan tidak peduli atas kinerja 

petugas parkir dan permasalahan yang terjadi. Sebagai pelaku usaha pengelola 

parkir memiliki kewjiban yang harus dilakukan seperti yang diatur Pasal 7 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu: 

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, 

perbaikan, dan pemeliharaan;  

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak 

deskriminatif; 

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;  

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang dan/atau jasa 

tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat 

dan/atau diperdagangkan; 

6. Memberi kompensasi dan/atau ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

        Serta berhubungan dengan dua prinsip penting yang diakomodasi 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni tanggung jawab produk (product 

                                                           
        110 Wawancara dengan Deka, selaku Konsumen Pengguna Jasa Parkir Pecinan Kota 

Magelang, Pada tanggal 18 Mei 2019. 
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liability) dan tanggung jawab professional (professional liability). Tanggung 

jawab produk adalah tanggung jawab produsen (pelaku usaha) terkait produk 

cacat yang telah dipasarkan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. 

Sementara itu tanggung jawab professional adalah tanggung jawab pelaku usaha 

(penyedia jasa) terkait dengan jasa profesional yang telah diberikan kepada 

konsumen pengguna jasa.111 

Sebagai penyedia jasa maka petugas parkir dituntut untuk memberikan 

pelayanan semaksimal mungkin. Pelayanan dilakukan sebagai bentuk pemenuhan 

prestasi yang seharusnya diberikan, meliputi menjaga kendaraan pada saat 

ditinggalkan pengemudinya dan memudahkan konsumen dalam memarkirkan 

kendaraanya. Maka dari itu pengelola parkir bersama-sama dengan pemerintah 

daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Magelang melakukan beberapa upaya 

untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan cara memberikan 

pelatihan, pembimbingan, pengawasan serta pemberian sanksi kepada setiap 

petugas parkir yang dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar permasalahan tersebut 

kedepanya dapat dikurangi. 

Pembinaan dilakukan dalam jangka waktu satu tahun empat kali yang 

mana bentuk pembinaan tersebut antara lain: 112 

1. Himbauan kepada juru parkir untuk memungut retribusi sesuai dengan nominal 

yang telah ditentukan. Himbauan ini juga diberikan oleh Kepolisian Kota 

                                                           
       111Zulham, Op. Cit., hlm. 100.  

       112Wawancara dengan Budiono, Kepala Seksi Parkir DISHUB Kota Magelang, Pada tanggal 

17 Mei 2019.   
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Magelang. Adanya himbauan tersebut diharapkan tidak ada petugas parkir 

yang memungut tarif retribusi melebihi besaran nominal yang telah ditentukan; 

2. Memberikan himbauan kepada setiap petugas parkir agar dalam menjalankan 

tugasnya untuk melakukan metode 4s (senyum, sapa, salam, dan sopan santun). 

Hal tersebut dilakukan agar setiap konsumen pengguna jasa parkir nyaman 

dalam menggunakan jasa yang diedarkan; 

3. Pemberian ibah berupa rompi dan atribut pelengkapnya seperti peluit agar 

dapat memudahkan pengemudi dalam memarkirkan kendaraanya selain itu 

sebagai penunjang keamanan bagi pengemudi saat akan memasuki atau 

meninggalkan area peparkiran. 

Pelatihan dilakukan kepada setiap petugas parkir yang dilakukan dalam 

bentuk simulasi baik dari tata cara pengaturan lalu lintas, tata cara menyetop 

kendaraan dan tata cara membuka jalan bagi konsumen yang akan memasuki atau 

keluar area peparkiran. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengurangi risiko 

kecelakaan pada kendaraan baik yang melintasi area tersebut atau kendaraan yang 

diparkir.  

Pengawasan dilakukan dengan membuka layanan aduan melalui website 

dishub.kominfokotamgl atau layanan aduan “monggo lapor” yang disediakan oleh 

Pemerintah Kota Magelang. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir adanya 

petugas parkir “nakal”, karena berdasarkan permasalahan yang telah terjadi 

sebelumnya pihak DISHUB Kota Magelang menerima aduan konsumen pengguna 

jasa parkir yang mana adanya tindakan semena-mena yang dilakukan oleh petugas 
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parkir. Di samping layanan aduan tersebut Dinas Perhubungan Kota Magelang 

juga memberikan pengawasan yang terdiri dari: 

1. Mobiling yang dilakukan tiap hari yang terbagi dalam dua shift yaitu dari pukul 

06.00 hingga pukul 15.00 dan 15.00 hingga pukul 20.00. Mobiling dilakukan 

dengan mengelilingi seluruh area parkir ruang milik jalan di Kota Magelang. 

Mobiling dilakukan untuk memantau apakah petugas parkir memarkirkan 

kendaraan sesuai dengan bentuk marka yang telah disediakan, karena tidak 

jarang ditemukan petugas parkir “nakal” yang tidak memarkirkan kendaraan 

sesuai dengan bentuk marka yang telah disediakan. Sebagai contoh bentuk 

marka parkir yang seharusnya 0 derajat namun oleh petugas parkir 

memarkirkan kendaraannya dengan bentuk serong 45 derajat hal tersebut tentu 

sangat menguntungkan bagi petugas parkir namun membahayakan bagi 

konsumen pengguna jasa parkir. Hal tersebut sejalan dengan prinsip pelaku 

usaha yaitu meminimalisir kerugian sebanyak mungkin dan mendapatkan 

keuntungan sebanyak mungkin.113 

2. Melaksanakan tertib lalu lintas yang dilaksanakan sekali dalam satu bulan yang 

melibatkan beberapa instansi pemerintah yang meliputi: 

a. Dinas Perhubungan Kota Magelang; 

b. Kepolisian Kota Magelang; 

c. Satuan Polisi Pamong Praja. 

Kegiatan tersebut dilakukan diseluruh wilayah Kota Magelang untuk 

mengantisipasi adanya petugas parkir “nakal” yang melakukan kegiatan usaha 

                                                           
       113Philipus M. Hadjon, Op. Cit., hlm. 44.  
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diluar wilayah parkir yang telah ditentukan, selain itu juga untuk mengantisipasi 

adanya praktik pungutan liar yang dilakukan oleh pihak petugas parkir. 

              Pemberian sanksi, bicara mengenai law enforcement tentu sangat 

diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum mengingat adanya posisi 

yang tidak seimbang antara konsumen pengguna jasa dengan pelaku usaha 

(penyedia jasa). Sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bentuk 

upaya perlindungan konsumen yaitu menjamin adanya kepastian hukum untuk 

melindungi konsumen dengan adanya pengenaan sanksi sebagai akibat hukum 

dari pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia jasa dan/atau pelaku usaha. 

Pemberian sanksi sebagai akibat hukum ini penting, mengingat bahwa 

menciptakan iklim berusaha yang sehat membutuhkan kedisiplinan dan kesriusan. 

Oleh karena itu, sanksi diterapkan agar menjadi salah satu alat untuk 

mengembalikan keadaan pada keadaan semula apabila terjadi pelanggaran 

sekaligus sebagai upaya preventif bagi pelaku usaha (penyedia jasa) agar tidak 

terulang kembali permasalahan yang telah terjadi.114 

            Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu perlindungan 

hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan 

hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku usaha 

agar dapat menegakkan hukum sebenarnya yang biasanya dilakukan di 

pengadilan. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang 

bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum ini 

                                                           
       114Ibid, hlm. 78.  
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dapat mengajukan keberatan atau diminai pendapatnya mengenai rencana 

keputusan tersebut115 

           Berkaitan dengan petugas parkir sebagai penyedia jasa yang terbukti lalai, 

DISHUB Kota Magelang bersama-sama dengan pengelola parkir memberikan 

sanksi, baik sanksi preventif maupun represif yaitu:116 

1. Sebagai bentuk pemberian sanksi preventif yaitu berupa Peringatan yang 

dilakukan selama tiga kali, peringatan pertama berupa teguran. Peringatan 

kedua jika masih terbukti melakukan perbuatan yang yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku KTA (Kartu Tanda Anggota) akan disita, yang 

kemudian petugas parkir akan dilakukan pembimbingan serta memberi tahu 

dimana letak kesalahannya. Peringatan yang terakhir apabila petugas parkir 

tidak memperbaiki kesalahanya dan tetap melakukan kegiatan yang tidak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah berupa pemutusan hubungan 

kerja.  

2. Sebagai sanksi dalam bentuk represif, yaitu apabila petugas parkir terbukti 

melakukan kesalahan berat seperti melakukan kekerasan, melakukan kegiatan 

yang dilarang oleh aturan undang-undang maka Dinas Perhubungan Kota 

Magelang bekerja sama dengan Kepolisian Kota Magelang dalam 

menyelesaikan permasalahan tersebut.  

Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mewujudkan tujuan dari 

perlindungan konsumen dalam memanfaatkan barang dan/atau jasa yang 

                                                           
       115Ibid, hlm. 45.  

       116Wawancara penulis dengan Budiono, Kepala Seksi Parkir DISHUB Kota Magelang, Pada 

tanggal 17 Mei 2019.  
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diperdagangkan sesuai dengan yang diatur Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, yaitu:  

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri; 

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya 

dari ekses negative pemakaian barang dan/atau jasa; 

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukumdan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 

informasi; 

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 

berusaha; 

6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan 

keselamatan konsumen. 

        Namun meski terdapat peraturan-peraturan baik secara normatif maupun 

teknis hal tersebut tidak dipatuhi oleh petugas parkir hal tersebut ditandai adanya 

keluhan dari beberapa konsumen pengguna jasa parkir atas timbulnya 

permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti kerusakan kendaraan yang luput 

dari pengawasan juru parkir, perlakuan secara semena-mena, dan tidak adanya 

iktikad baik dari petugas parkir dalam melakukan tugasnya. Keberadaran petugas 
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parkir yang seharunya menjaga keamanan kendaraan selama ditinggalkan 

pengemudinya tidak memberikan prestasi yang seharusnya diberikan.117 Masalah 

lain juga timbul ketika konsumen mengadukan permasalahan tersebut kepada 

petugas parkir, petugas parkir seringkali menggunakan klausula eksonerasi yang 

digunakan sebagai “senjata” agar terhindar dari tanggung jawab yang seharunya 

dibebankan kepadanya. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa konsumen atas 

keluhan terhadap permasalahan yang terjadi diperoleh data sebagai berikut:118 

Kategori Kinerja  Frekuensi Persen (%) 

Sangat Tinggi 0 0 

Tinggi 5 10,00% 

Cukup Tinggi 10 20,00 % 

Rendah 15 30,00 % 

Buruk 20 40,00 % 

Total 50 100 % 

Tabel 3.1 Tingkat Kpercayaan Konsumen Terhadap Kinerja Juru Parkir 

        Berdasarkan tabel di atas, terbukti bahwa tingkat kepercayaan masyarakat 

sebagai konsumen kepada petugas parkir di area peparkiran Pecinan Kota 

Magelang rendah dimana hanya 15 dari 50 konsumen yang menyatakan tingkat 

kepercayaan masyarakat tinggi dan 35 dari 50 konsumen hal tersebut dipengaruhi 

mengingat banyak terjadinya permasalahan yang diakibatkan kelalaian dari juru 

parkir yang tidak menjalankan kewajibannya. 

                                                           
        117Wawancara dengan Konsumen Pengguna Jasa parkir, Magelang, pada tanggal 18 Mei 

2019. 

         118 Data Primer Lapangan, berdasarkan pemberian kuisioner dengan 50 jumlah responden. 
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Kategori Kinerja Frekuensi Persen (%) 

Sangat Baik 0 0,00 % 

Baik 0 0,00 % 

Cukup Baik 5 10,00 % 

Buruk 20 40,00 % 

Jelek 25 50,00 % 

Total 50 100 % 

Tabel 3.2 Tingkat Pelayanan Juru Parkir Kepada Konsumen 

       Berdasarkan tabel di atas, terbukti bahwa pelayanan yang diberikan petugas 

parkir dalam melakukan kegiatan usahanya sangat buruk dimana hanya 5 dari 50 

orang yang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas parkir dan 45 dari 

50 konsumen menyatakan buruk. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 

beberapa konsumen hal tersebut terjadi karena sering terjadi tindakan semena-

mena yang dilakukan oleh petugas parkir seperti berlaku kasar kepada kendaraan 

milik konsumen dengan dalil bahwa agar banyak orang lain dapat memarkirkan 

kendaraanya di area tersebut mengingat area tersebut selalu ramai dikunjungi oleh 

masyarakat lokal maupun non lokal. 

Kategori Kinerja Frekuensi Persen (%) 

Sangat Tinggi 0 0,00% 

Tinggi 5 10,00% 

Cukup Tinggi  10 20,00 % 

Rendah 19 28,00% 

Buruk 21 42,00% 
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Total  50 100 % 

Tabel 3.3 Tingkat Pengawsan Juru Parkir Kepada Konsumen 

       Berdasarkan tabel di atas, terbukti bahwa pengawasan yang diberikan petugas 

parkir dalam menjaga kendaraan milik konsumen pengguna jasa sangat rendah 

dimana hanya 15 dari 50 orang yang menyatakan bahwa pengawasan yang 

diberikan petugas parkir cukup tinggi dan 40 dari 50 konsumen menyatakan 

buruk. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa konsumen pengguna 

jasa parkir di area Pecinan Kota Magelang hal tersebut disebabkan banyaknya 

permasalahan yang dialami konsumen seperti kerusakan kendaraan. Ketika 

konsumen mengadukan permasalahan tersebut petugas parkir tidak mengetahui 

atau luput dari pengawasannya siapa yang menyebabkan kerusakan kendaraan 

tersebut dapat terjadi. 

Jenis Permasalahan Frekuensi Persen (%) 

Kerusakan Kendaraan 27 54,00 % 

Kehilangan Barang 20 40,00 % 

Kehilangan Kendaraan 3 6 % 

Total 50 100 % 

Tabel 3.4 Permasalahan yang terjadi 

       Berdasarkan tabel data di atas permasalahan yang sering terjadi dan dialami 

konsumen pengguna jasa parkir di area tersebut adalah kerusakan kendaraan 

dimana 27 dari 50 konsumen mengalami permasalahan tersebut, permasalahan 

lain yang timbul adalah kehilanggan barang yang menempel pada kendaraan 

seperti helm dimana 20 dari dari 50 konsumen mengalami permasalahan tersebut 

dan 3 dari 50 konsumen mengalami kehilangan kendaraan. 
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          Di sisi lain berdasarkan hasil wawancara dengan Setiyono selaku petugas 

parkir di daerah tersebut mengatakan bahwa petugas parkir sudah bekerja sebaik 

mungkin dalam menjaga keamanan kendaraan milik konsumen termasuk 

menghimbau kepada setiap pengunjung untuk memastikan kendaraanya terkunci. 

Apabila terjadi kehilangan ataupun kerusakan yang mereka sebut “alangan” maka 

petugas parkir tidak bertanggungjawab dan mereka berdalih bahwa di dalam 

karcis sudah tertera bahwa “kehilangan, kerusakan bukan menjadi tanggungjawab 

pengelola.” Mereka juga beranggapan bahwa tarif yang dibayarkan untuk retribusi 

parkir hanya bernominal kecil tidak sebanding dengan kendaraan dan barang yang 

dititipkan. 119   

Secara normatif memang tidak ada aturan khusus yang menyatakan bahwa 

petugas parkir bertanggungjawab mengganti kerugian ketika terjadi kerugian yang 

dialami konsumen saat menggunakan jasa petugas parkir. Namun terdapat aturan 

yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama antara Pengelola dengan petugas 

parkir yang mengatur setiap petugas parkir untuk menyelesaikan permaslahan 

baik dalam bentuk penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan maupun 

adanya upaya penggantian sebagai wujud iktikad baik yang diberikan.  

Berhubungan dengan klausula baku, Pasal 18 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen mengatur dan menyatakan bahwa apabila dalam klausula 

baku tercantum pengalihan tanggung jawab pelaku usaha maka klausula tersebut 

batal demi hukum. Seperti apa yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengakomodasi dua prinsip penting 

                                                           
         119Wawancara dengan penulis Setiyono, Juru Parkir di kawasan pecinan Kota Magelang, 

Pada tanggal 17 Mei 2019. 
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yaitu tanggung jawab produk (product liability) dan tanggung jawab professional 

(professional liability). Tanggung jawab professional (professional liability) 

menurut Komar Kantaatmadja merupakan tanggung jawab hukum (legal liability) 

kepada klien atas jasa professional yang telah diedarkan, diperdagangkan dan/atau 

diberikan. Seperti halnya dengan tanggung jawab produk, tanggung jawab 

professional ini timbul karena tidak adanya pemenuhan prestasi yang telah 

dijanjikan oleh penyedia jasa akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut yang 

menyebabkan kerugian pada konsumen pengguna jasa atau adanya perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh penyedia jasa.120 

           Jasa yang diberikan, dalam hubungan antara penyedia jasa dengan 

konsumen pengguna jasa dilakukan dalam bentuk: 121 

1. Jasa yang diperjanjikan menghasilkan sesuatu, dalam kaitanya dengan petugas 

atau pengelola parkir maka setiap petugas diwajibkan untuk memberikan 

pelayanan untuk memudahkan konsumen dalam memarkirkan kendaraanya, di 

samping itu petugas atau pengelola parkir juga diwajibkan untuk menjaga dari 

segala bentuk perbuatan yang membahayakan jiwa konsumen maupun 

kendaraannya selama ditinggalkan dan bertanggung jawab jika terjadi 

kerusakan atau kehilangan barang pada kendaraan milik konsumen yang luput 

dari pengawasan petugas parkir. 

2. Jasa yang mengupayakan sesuatu, sebagai seseorang yang memiliki kewajiban 

untuk menjaga ketertiban lalu lintas, maka petugas parkir memiliki kewajiban 

untuk mengingatkan setiap pemilik kendaraan untuk selalu berupaya 

                                                           
       120 Abdul Fickar Hadjar, Product liability dan Professional liability Dalam Hukum 

Perlindungan Konsumen di Indonesia, Prioris, Vol. 6,  Ed. 19 Agustus 2008, hlm. 31.   

       121Ibid, hlm. 32.  
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memarkirkan kendaraanya sesuai dengan tempat yang telah disediakan agar 

tercipta ketertiban, keamanan, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.  

        Di samping tanggung jawab yang melekat sebagai penyedia jasa, selaras 

dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3416/Pdt/1985 menyatakan bahwa 

perjanjian dalam perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Penitipan 

terjadi adalah apabila seseorang menerima barang milik orang lain dan berjanji 

untuk menyimpan dan mengembalikannya dalam keadaan seperti awal mula 

ketika dititipkan. Maka dari itu selain untuk memudahkan pengemudi dalam 

memarkirkan kendaraanya petugas parkir wajib menjaga kendaraan dan 

mengembalikanya seperti semula. Dengan demikian, maka berlaku Putusan 

Mahkamah Agung No. 124 Tahun 2007 yang mengharuskan pengelola parkir 

mengganti kerusakan atau kehilangan kendaraan yang hilang di area parkir, selain 

itu pengelola parkir sebagai pelaku usaha bertanggungjawab atas perbuatan 

petugas parkir dalam menjalankan tugasnya. Dimana apabila perbuatanya 

menimbulkan kerugian pada konsumen maka, Pasal 19 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa: 

1 Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan atau dihasilkan. 

2 Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian 

uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, 

atau perawatan kesehatan dan/pemberian santunan yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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3 Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah 

tanggal transaksi. 

4 Pemberian ganti rugi sebagaiana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian 

lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan 

5 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku 

apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan 

kesalahan konsumen. 

Ganti kerugian yang diderita konsumen pada hakikatnya berfungsi 

sebagai:122 

1. Pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar; 

2. Pemulihan atas kerugian materil maupun imateril yang telah dideritanya; 

3. Pemulihan pada keadaan semula. 

Hal tersebut untuk menjamin hak-hak konsumen seperti apa yang diatur 

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu: 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa;  

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan;  

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa;  

                                                           
122Eli Wuria Dewi, Op., Cit., hlm. 45.  
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4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan;   

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut;  

6.  Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif;  

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya;  

9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

         Prinsip pertanggung jawaban berdasarkan kelalaian dapat ditemukan 

dalam teori negligence. Teori ini dapat digunakan konsumen untuk mengajukan 

gugatan kepada petugas atau pengelola parkir yang perbuatanya menyebabkan 

kerugian bagi konsumen sepanjang memenuhi beberapa unsur yang menjadi 

syarat, yaitu: 

1. Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap 

hati-hati yang normal; 

2. Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap 

tergugat; 

3. Kelakuan tersebut merupakan bentuk nyata dari penyebab timbulnya kerugian. 

        Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan 

Budiono, selaku Kasi Parkir Dinas Perhubungan Kota Magelang bentuk tanggung 
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jawab yang diberikan oleh pengelola atas perbuatan juru parkir yang terbukti lalai 

adalah:123 

1. Pengelola parkir mewajibkan setiap petugas parkir dalam menjalankan 

tugasnya untuk beriktikad baik dan melayani konsumen sebaik mungkin 

dengan sopan, santun, dan tidak ada deskriminasi atau tindakan semena-mena, 

sebagai wujud iktikad baik, jika terjadi sengketa atas kelalaian petugas parkir. 

Petugas parkir wajib melakukan langkah-langkah penyelesaian sengketa baik 

secara kekeluargaan maupun langkah-langkah lain sebagai upaya penyelesaian 

sengketa.  

2. Jika penyelesaian sengketa secara kekeluargaan tidak ditemukan kesepakatan 

maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah membebankan  petugas 

parkir untuk menanggung dan mengganti kerugian yang diderita konsumen 

sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimilikinya hal tersebut dilakukan 

sebagai bentuk sanksi atas kelalaiannya ketika menjalankan tugasnya; 

3. Jika tetap tidak ditemukan kesepakatan pengelola parkir secara bersama-sama 

dengan petugas parkir untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Sebagai 

pembina Dinas Perhubungan Kota Magelang juga turut berperan untuk 

memberikan layanan mediasi bagi petugas parkir, pengelola dan konsumen 

dengan memberikan beberapa opsi-opsi sebagai pertimbangan untuk 

penyelesaian sengketa.  

4. Apabila terjadi permasalahan yang secara nyata-nyata akibat kelalaian petugas 

parkir namun petugas parkir tetap melakukan tindakan semena-mena dan tidak 

                                                           
        123Wawancara dengan Budiono, Kepala Seksi Parkir DISHUB Kota Magelang, Pada tanggal 

17 Mei 2019.  
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ada iktikad baik untuk menyelesaikan masalah maka konsumen dihimbau unuk 

melaporkan baik melalui website ataupun datang secara langsung ke Dinas 

Perhubungan Kota Magelang dan akan dilakukan penjatuhan sanksi bagi 

petugas parkir yang bersangkutan hingga yang terberat adalah Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban yang diberikan oleh 

pengelola kepada konsumen, yaitu dibebankan kepada petugas parkir jika terjadi 

sengketa atas dasar kelalaian petugas parkir. 

Di samping itu terdapat upaya lain yang dapat dilakukan konsumen untuk 

menyelesaikan sengketa sesuai dengan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen yaitu melalui jalur pengadilan maupun luar pengadilan 

pengadilan, Pasal 45 menyatakan bahwa:  

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui 

lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku 

usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 

2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di 

luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. 

3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam 

undang-undang. 

4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya 
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tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak 

yang bersangkutan. 

Kemudian ketentuan dilanjutkan Pasal 46 Undang- Undang Perlindungan 

Konsumn yang menyatakan bahwa: 

1.  Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: 

a. Seseorang konsumen yang diragukan atau ahli waris yang bersangkutan; 

b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; 

c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi 

syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam 

anggarandasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya 

organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan 

telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; 

d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang 

dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar 

dan/atau korban yang tidak sedikit. 

2.  Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan 

konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum. 

3.   Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban 

yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

       Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

bagi pelaku usaha yang lalai dalam memenuhi tanggung jawab dapat dijatuhi 



 
 

104 
 

 

sanksi pembayaran denda yang jumlah maksimumnya 200.000.000,- (dua ratus 

juta rupiah). Pembayaran ganti kerugian tersebut merupakan bentuk pertanggung 

jawaban terbatas. Adanya pembatasan dalam pembayaran ganti kerugian tersebut 

dinilai tepat mengingat kondisi Indonesia sebagai negara yang industrinya masih 

dalam perkembangan. 

          Bentuk dan jumlah ganti kerugian tersebut adalah tergantung pada 

kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Lembaga di luar 

pengadilan untuk menyelesaikan sengketa adalah Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) namun apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab secara 

suka rela atau proses non litigasi tidak ditemukan kesepakatan maka konsumen 

dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. 

          Apabila para pihak memilih mediasi, BPSK hanya berperan sebagai 

fasilitator yang mempertemukan para pihak yang sedang mengalami sengketa, 

mendamaikan secara aktif dengan cara meberikan saran serta menenrangkan hak 

dan kewajiban kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. BPSK juga 

menerangkan bentuk perbuatan dan tanggung jawab pelaku usaha, namun BPSK 

tidak menentukan bentuk dan besaran ganti kerugian yang mana hal tersebut 

ditentukan sendiri oleh para pihak yang sedang bersengketa. 

          Sebagai lembaga yang independen, BPSK diharuskan untuk memberikan 

masukan-masukan yang seimbang kepada pihak-pihak yang sedang bersengketa. 

Apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka hal tersebut harus 

dituangkan ke dalam surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh kedua 
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belah pihak yang bersengketa yang kemudian surat perjanjian perdamaian tersebut 

dikuatkan oleh majelis BPSK dalam bentuk Surat Putusan BPSK. 

 Dengan demikian, berdasarkan pernyataan Budiono selaku Kasi Parkir 

Kota Magelang yang mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah 

disepakati antara Pengelola dengan Petugas parkir, pertanggung jawaban 

Pengelola atas kelalaian Petugas parkir ketika menjalankan tugasnya yang 

menyebabkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada petugas parkir, dimana 

pertanggung jawaban tersebut dilakukan dalam bentuk penyelesaian secara 

kekeluargaan ataupun upaya penggantian sesuai dengan keuangan yang 

dimilikinya, hal tersebut dilakukan selain sebagai wujud iktikad baik kepada 

konsumen, pembebanan pengelola kepada petugas parkir tersebut sebagai wujud 

sanksi atas kelalaianya dalam menjalankan tugasnya dan jika belum terdapat 

kesepakatan antara kedua belah pihak, maka pengelola, petugas parkir dan Dinas 

Perhubungan Kota Magelang secara bersama-sama membantu menyelesaikan 

permasalahan melalui mediasi untuk mendapatkan titik temu atas permasalahan 

yang terjadi, dan jika tahap-tahap yang telah dilakukan tidak menemukan 

kesepakatan, maka konsumen dapat melakukan upaya penyelesaian permasalahan 

melalu jalur pengadilan maupun luar pengadilan seperti BPSK 

 

 

 

 

 


